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AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560
กําไรสุทธิรวม 171 ล้ านบาท รวมครึ่งปี 2560 กําไรสุทธิรวม 741 ล้ านบาท
มีอัตราส่ วนขนส่ งผู้โดยสารสูงที่ร้อยละ 88
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย(TAA) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560
โดย AAV มีรายได้ รวม 8,336 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ 171 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 86 เพิ่มขึ ้น
3 จุด จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ขนส่งผู้โดยสารรวม 4.69 ล้ านคน ทัง้ นี ้ เมื่อรวมครึ่ งปี แรก 2560 AAV มีรายได้ รวม
17,486 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ 741 ล้ านบาท และมีอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารรวมร้ อยละ 88 เพิ่มขึ ้น 3 จุด และขนส่ง
ผู้โดยสารไปแล้ วรวม 9.55 ล้ านคน
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร AAV และผู้บริ หารสายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ในไตรมาส
2/2560 ไทยแอร์ เอเชียยังคงเติบโตตามแผนที่วางไว้ โดยมีผลการดําเนินงานรายได้ รวมอยู่ที่ 8,336 ล้ านบาท กําไรสุทธิ รวม
310 ล้ านบาท และเมื่อรวมครึ่งปี 2560 ทําให้ ไทยแอร์ เอเชียมีรายได้ รวม 17,486 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ 1,346 ล้ านบาท
นายธรรศพลฐ์ ได้ กล่าวถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญในไตรมาส 2 ปี 2560 ไทยแอร์ เอเชียได้ รับมอบเครื่ องบิน 1 ลํา
ส่งผลให้ สิ ้นสุดไตรมาสนี ้ มีเครื่ องบินจํานวนทังสิ
้ ้น 54 ลํา โดยเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ตามกลยุทธ์ ในตลาดอินโดจีนและเส้ นทาง
ข้ ามภาค รวม 2 เส้ นทาง คือ กรุงเทพฯ-ดานัง และเชียงใหม่-อุบลราชธานี และเพิ่มความถี่บินในเส้ นทางต่อไปนี ้ จากกรุงเทพฯ
สูข่ อนแก่น เป็ น 5 เที่ยวบินต่อวัน สูร่ ้ อยเอ็ด เป็ น 3 เที่ยวบินต่อวัน สูป่ ี นงั เป็ นเป็ น 2 เที่ยวบินต่อวัน สูพ่ นมเปญ เป็ น 3 เที่ยวบิน
ต่อวัน จากเชียงใหม่ สูส่ รุ าษฎร์ ธานี เป็ น 2 เที่ยวบินต่อวัน จากหาดใหญ่สู่ กัวลาลัมเปอร์ เป็ น 2 เที่ยวบินต่อวัน และจากพัทยา
(อูต่ ะเภา) สูอ่ ดุ รธานี เป็ น 2 เที่ยวบินต่อวัน
สําหรับครึ่งปี หลังของ 2560 ไทยแอร์ เอเชีย จะเน้ นกลยุทธ์เส้ นทางบินใหม่ในตลาดอินเดียมากขึ ้น ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ที่
มีศกั ยภาพสูง ทังด้
้ านการค้ าการลงทุนและท่องเที่ยว โดยวันที่ 31 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ไทยแอร์ เอเชียได้ เปิ ด 2 เส้ นทางใหม่สู่
้ นทางบินใหม่ที่เปิ ดก่อน
อินเดีย จากกรุงเทพฯ สูช่ ยั ปุระ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และติรุจิรัปปั ลลิ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมทังเส้
หน้ า บินตรงทุกวัน กรุงเทพ-มัลดีฟส์ ซึง่ เป็ นเส้ นทางที่ทกุ คนรอคอย สําหรับเส้ นทางภายในประเทศจะยังเน้ นเส้ นทางข้ ามภาคที่
เป็ นโอกาสเติบโตและได้ รับการตอบรับที่ดี
อย่างไรก็ตามสําหรับแผนในครึ่งปี หลังของ 2560 ไทยแอร์ เอเชียตังเป้
้ าหมายรับเครื่ องบินอีก 3 ลํา จนครบ 57 ลํา ณ
สิ ้นปี (ตลอดปี 2560 ไทยแอร์ เอเชียรับเครื่ องบินรวม 6 ลํา) เพื่อให้ สอดรับกับโอกาสและการเติบโตในธุรกิจ โดยวางอัตราส่วน
ขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 84 และยอดผู้โดยสารเป้าหมายอยูท่ ี่ 19.5 ล้ านคนตามแผน
ทังนี
้ ้กลุม่ สายการบินแอร์ เอเชียสามารถรักษาเเชมป์ ได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดทีด่ ีที่สดุ ในโลกเป็ นสมัยที่
9 ติดต่อกัน(2552-2560) จากการจัดอันดับของสกายเเทรกซ์ ผ่านการโหวตของคนทัว่ โลก ซึง่ เป็ นเครื่ องยืนยันความสําเร็ จของ
เเบรนด์เเละมาตรฐานสากลที่ได้ รับการยอมรับระดับโลก

